
בחחת־שיקמים ארמון על לאמו שרון אריק היה יכול ־־ מיבצרי א1ה ביתי
 ברזל דלת לבית בכניסה להציב כדי בה

 זמזם הסטדנדרטית, מהדלת יותר חזקה
פנימית. אינטרקום ומערכת
 למבקר- פנה ״ארליך :מזעם רתע אריק
 ממתי פוליטיים. חשבונות ביגלל המדינה

 לכל י ביטחון בענייני מבין מבקר־המדינה
 פנו לא פעם ואף י, אבטחה נותנים השרים

 אצלי להרכיב שרוצים מה למבקר־המדינה.
 !אמצעי־ביטחון ולא צעצועים, זה בחווה
ביטחון!״ זה מה ילמדו לא אותי

 הנושא אח להביא לשרון הציע ארליך
לידי מבקר־המדינה, שהמליץ כפי כולו,
 אריק הממשלה. של להחלטתה או עתה

מ פרטיים בצעדים לנקוט סירב׳והחליט
להב כדי כמובן, הציבור חשבון על שלו,
 ואת החווה את האישי, ביטחונו את טיח

שלו. הסטאטוס
 זרקורי
ענק

הוצ־ מישרד־האוצר של אישור לא
המאו הלירות אלף 63 על נוסף או, €

 אמצעי־ על לירות אלף 200כ־ עוד שרות,
הכ הם כי משוכנע שרון אשר בטיחות
(״בוד סוכה לבניית הוצאו אלף 60 רחיים.

 שעות 24 משך המוצב לשוטר, קה״)
 לירות אלף 100 שרון. של הבית בפתח
מאו משוכללים אמצעי־ביטחון על הוצאו

:שרות־הביטחון־הכללי להם שהסכים תם

 הביטחונית התאורה שלהמתנוו
בלוך, בנימין שרון, של

 היחסים על סודיות חובת יש כי טוען
שלו. וההזמנות מישרד־החקלאות לבין בינו

 מער- יותר, משוכללת מערכת־אינטרקום
יותר. משוכללת כת־אזעקה

 לא נכונה. אינה שרון של זו טענה ♦
 של בליווי זוכים הממשלה שרי כל

 בטחוניות בעבודות־בנייה אנשייביטחון,
הש בין הבית. על ובשמירה ביתם סביב
 מנחם ראש־הממשלה בשמירה הזוכים רים

 סגן־ראש־ וייצמן, עזר שר־הביטחון בגין,
 ייגאל ושר־האוצר ידין ייגאל הממשלה
האי השמירה את קיבל הורביץ הורביץ.

מפ על־ידי שהותקף אחרי רק עליו שית
הצ אחרי בירושלים, הילטון במלזן גינים
 שלו. החדשה הכלכלית המדיניות על הרתו

 השר של בביתו הגדר היא הפוכה דוגמה
פרי של שורה אחרי בסביון, פת גידעון

 גדר לבנות השב״כ המליץ לבית, צות
 תקציבי אישור התקבל ואף הבית, סביב
לכד.
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 הביטחון שרות לחווה. עיתונאים כניסת אסורה כיום החווה. בתוך לעיתונים הרבה והצטלמו
לו. שמתנכלים לו שנדמה משום אריק על להגן כדי ציבור כספי להוציא שאין טען,

 היא כה ועד זו אזעקה התקנת מאז
 ניסוי. למטרות אלא פעם, אף הופעלה לא
הת עבור שולמו נוספות לירות אלף 60

 וזאת זרקורי־ענק, ושני לחווה שער קנת
הביט תוכנית־התאורה שבוצעה לפני עוד

הכללית. חונית
הנו הסכום כי שרון אריק טען תחילה

 מיש- על-ידי אושר לירות אלף 200 של סף
 ראשי- כי התברר כאשר רק רד־האוצר.

 גיר־ את שינה הוא זאת, מכחישים האוצר
 לעיתונאים: הודיע לנדאו אלי דוברו, סתו.

 משר־האוצר. חשוב יותר ״ראש־הממשלה
 מאושר, העניין אישר, ראש־הממשלה אם

!״שר־האוצר של האישור את צריך ולא
טות  מו
לגדר

 הלירות, אלף 200 של הסכום ילכד ף*
 אנד עבור מישרד־החקלאות שהוציא 1̂■

 אישור ללא שרון, של בחוותו צעי-הביטחון
הלי אלף 100 גם הוצאו מישרד־האוצר,

קיו שאת מערכת־התאורה, לתיכנון רות
 כאשר רב. כה בתוקף שרון הכחיש מה

הביטחונית, התאורה את להתקין יגשו

 מיליוני לכמה הכספית ההוצאה תגיע
לירות.

 בשיחה הכחיש לנדאו, שרון, של דוברו
 לתאורה תיכנון הוזמן כי הזה העולם עם

 יודע לא שאני להיות יכול ״לא ביטחונית.
 לי יסתבר אם להתפטר מוכן אני זה. על

ביטחונית!״ לתאורה תיכנון שיש לבסוף
 אריק הגדר. פרשת היא אחרת פרשה
 באוזני וזה בטלוויזיה זה הכחישו, ולנדאו

שמתכ או שיש העובדה את עיתונאים,
 החווה. או החצר הבית, סביב גדר ננים
 חצר, .של במרכזה ניצב שרון של ביתו

 דונאמים. כארבעה פני על המשתרעת
 יש ממש, כארמון הנראה הבית, מילבד
 וגן מוסכים קטנים, מיבנים עוד במקום
 פני על משתרעת שרון של החווה גדול.
 מגודרת. היא אין דונאמים. 3500מ־ יותר

 האוסר שלט, מוצב מטרים מאות כמה כל
 אנשי של פטרולים הציד. ועל הכניסה על

 כך על ושומרים ולילה, יום מסיירים החווה
לשטח. יחדור לא שאיש

 מערכות בשתי מגודרת החצר אולם
 מטרים עשרות כמה של במרחק גדרות של

 בחומה מוקף עצמו הבית מהשניה. אחת
גדולה.

 מאות כמה השבוע, נמצאו, לבית סמוך
 על מונחים כשהם גדולים, מוטות־ברזל

 לשיפוץ מיועדים אלה מוטות הרצפה.
גדר לבניית או הקיימות, מהגדרות אחת

 שטענו כפי כולה, החווה סביב חדשה
עיתונאים. כמה השבוע

ה ערך חוו  ה
עלה

 להסכים השב״כ את אנס שרון ריק <<
 המשוללת עליו, הביטחונית לשמירה יד*
 הוא מיקצועית. או עניינית הצדקה כל

 ראש־הממשלה באוזני טענות־שווא טען
 מכספי־הציבור לירות אלפי מאות והוציא

 לרומם כדי או מוזרים פחדים להרגיע כדי
של השרים למעמד ולהשוותו מעמדו את

 צורך שיש שרות־הביטחון החליט גביהם
ב תוכניות עוד לו יש עליהם. בשמירה

 תוכנית- הפועל אל תוצא כאשר זה. כיוון
 הציבור ישלם בלוך, את כהן של התאורה

 חדשה גדר תוקם אכן ואם סכומי-עתק,
 השע־ תהיה מישרד־החקלאות, חשבון על

ומכופלת. כפולה רוריה
 שלו, בפחדים צודק אריק היה אם גם

 הגדולה הכספית להוצאה הצדקה היתה לא
בירו מתגורר שרון היה לו החווה. סביב

 מכהן הוא שבה בתקופה לפחות שלים,
 ההשקעות בעיה. כל נוצרת היתד, לא כשר,

זעי היו ירושלמי בית סביב הבטחוניות
המ בחווה ההשקעות לעומת ביותר רות

לש חייב אינו הציבור והמבודדת. רוחקת
 להתגורר אריק של תשוקתו עבור לם

הצפוני. בנגב הנמצאת בחווה דווקא

 כהן־ התיכנון מישרדוד ש חמי
את שהכין את־בלוך,

שרון, אריק של לחווה התאורה זוכנית

 אמצעי כל כאילו שרון של הטענה
 ואפשר ניידים, הם בחווה הנבנים הביטחון
 שרון יחדל כאשר להעבירם או להסירם
 התאורה, מוחלטת. שטות היא כשר, לשמש

 את מעלים והדלתות השערים הגדרות,
 אריק. של הרכוש ערך ואת החווה ערך
 שרון על היה אלה מאמצעים ניכר חלק

 היה לא הוא אם גם שלו, בחווה להשקיע
״נרדף״. היה ולא שר

 השקיע השרות־החשאי-האמריקאי כאשר
 בביתו באמצעי-ביטחון דולרים רבבות
 לשעבר, נשיא־ארצות־הברית של הפרטי

 שע- קמה בסנט-קלמנטו, ניכסון, ריצ׳ארד
 את לממן אולץ ניכסון עצומה. רוריה

 אינו שרון אריק אולם מכיסו. ההוצאה
 אינה השיקמיס וחוות ארצות־הברית נשיא

הר ישלם הישראלי והציבור סנט-קלמנטו
לירות. אלפי בה
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